
Ручний бездротовий пилосос 
Deerma VC40 Cordless Vacuum Cleaner White 

DEM-VC40

Постійна максимальна сила всмоктування допоможе прибрати великі 
частинки швидко та ретельно.Даний пилосос ефективний для прибирання 

пилу. Зручне зберігання пилососу в будь-якому  житловому приміщенні. 
Інструкція з  експлуатації ручного безпровідного пилососу Deerma VC40 

Cordless Vacuum Cleaner White (DEM-VC40)

Дякуємо Вам за покупку даної продукції. Уважно прочитайте інструкцію перед 
використанням .Продукція Deerma принесе вам і вашій родині більше 

веселого і смачного життя!

UA



Відомості про бренд
Компанія Deerma є компанією з виробництва електрообладнання, що підпорядковується 
електронній  комерційній корпорації FLYING FISH, і була спільно створена кількома 
потужними підприємствами в дельті річки Джузян. Використовуючи онлайн-канал в якості 
основного каналу, компанія надає модне, творче і високоякісне побутове 
електрообладнання користувачам онлайн-магазинів по всій країні. Створення бренду 
Deerma виходить із прагнення користувачів до якісного життя. Основним каналом 
продажів є онлайн-канал. Основною продукцією є дрібне побутове електрообладнання, 
включаючи зволожувачі, повітроочисники, пилососи, сушарки для одягу, парові праски, 
електродуховки і т.д.

 У найближчому майбутньому ми будемо розробляти ще більше видів продукції. 
Електрообладнання Deerma користується великим попитом по всій країні, і продається в 
більш ніж 10 країнах і регіонах по всьому світу, що приносить умови для простої насолоди 
життям більшій кількості сімей. Крім простох, модної і відмінної якості продукції, компанія 
Deerma суворо контролює всі ланки, такі  як виробництво, продаж, післяпродажне 
обслуговування і т.д., приділяє однакову увагу охороні навколишнього середовища і 
якості продукції, і наполягає на наданні якісного і здорового побутового 
електрообладнання для всіх сімей. 

Компанія Deerma також зміцнюватиме стратегічну співпрацю з партнерами на підставі 
концепції «Діловитість і обопільний виграш, чесна співпраця», і інтегруватиме переважні 
ресурси для створення передового бренду  в країні якісного побутового 
електрообладнання.

Профіль компанії

Зміст

Попередження / Заходи безпеки / Чищення та обслуговування

Аналіз несправностей та усунення несправностей / Метод перезарядки / Заходи безпеки 
при використанні джерела живлення 

Компоненти приладу/ Технічні параметри  

Інструкція з експлуатації / Встановлення та використання настінного тримача 

Очищення та обслуговування / Стан індикатора 

Зміст



Увага
1. Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними розумовими 
можливостями або недостатнім досвідом та знаннями, за винятком випадків, коли є куратор або керівник, що забезпечують 
безпечне використання продукції.
2. Дітям заборонено грати з приладом.
3. Пристрій можна використовувати лише з блоком живлення GQ30A-180050-AG, що постачається з приладом .
4. Даний прилад містить батареї, які можуть бути замінені  лише кваліфікованим персоналом.
5. Для підзарядки акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення блок, що постачається з цим приладом.
6.             Знімний блок живлення DOC: GQ30A-270100-AG.

Заходи безпеки
Зберігання
1. Будьте обережні при поводженні з пилососом, уникайте ударів;
2. Бережіть прилад від вогню і джерел тепла.
3.Забороняється використовувати прилад в виключно несприятливих умовах, наприклад, при екстремальних температурах. 
Рекомендується використання пристрою при температурі навколишнього середовища 0-35 ° C. Зберігайте прилад в сухому 
прохолодному місці.
4. Якщо прилад не використовується протягом тривалого періоду часу, виконуйте його підзарядку раз в 3 місяці. 
Перед використанням
1. Перевірте цілісність адаптера і шнура живлення перед початком зарядки.
2. Після тривалого зберігання перед використанням зробіть повну зарядку акумулятора;
3. Переконайтеся, що фільтруючий елемент встановлений належним чином перед першим використанням приладу або після 
заміни фільтруючих елементів.

Під час використання 
1. Не використовуйте пилосос поблизу вогню або інших високотемпературних середовищ.
2. Будь ласка, не використовуйте пилосос для збирання миючих засобів, олії, скла, голок, попелу сигарет, мокрого пилу, води, 
сірників тощо.
3. Будь ласка, не використовуйте пилосос для збирання крихітного  пилу, такого як цемент, гіпсовий порошок, порошок для стін 
або великких предметів, таких як паперові кульки, інакше це може спричинити несправності, таких як блокування та загоряння 
двигуна.
4. Використовуючи пилосос, будьте обережні, уникайте блокування всмоктувального отвіру це може заблокувати щітку що 
обертається та спричинити коротке замикання. 
5. Не використовуйте пилосос для поглинання води та інших рідин , не використовуйте воду для миття пилососа, це може 
спричинити коротке замикання.
 6. У разі поганої роботи щітки для підлоги вимкніть живлення і негайно перевірте щітку на предмет наявності в ній волосся, 
вовни чи інших надмірно довгих волокон, негайно видаліть їх з щітки.
 7. Якщо пристрій не працює після повної зарядки, його слід перевірити та відремонтувати у сервісному центрі, будь ласка, не 
ремонтуйте пристрій самостійно.
8. Категорично забороняється використовувати пилосос без прикріпленого пилозбірника. 
9. Не дозволяйте маленьким дітям або фізично чи розумово непрацездатним людям користуватися пилососом.
10. Батарею потрібно вийняти з приладу, перш ніж її викинути. 
11. Перед вийманням акумулятора прилад потрібно вимкнути. 
12. Акумулятор слід утилізувати безпечно.

Очищення та обслуговування
1. Очищуйте пристрій сухою тканиною. Такі рідини, як бензин, спирт, розріджувач лаку спричиняють тріщини або вицвітання 
кольору.
2. Вимкніть зарядний пристрій, щоб почистити або відремонтувати пристрій.
3. Своєчасно звільняйте мішок від сміття і пилу, щоб забезпечити безперешкодний потік повітря і попередити зниження 
потужності або перегрів двигуна.
4. Міняйте фільтруючий елемент раз в 3 місяці. При частому використанні заміну потрібно  здійснювати частіше.

Аналіз несправностей та усунення 
несправностей

Проблема Можливі причини Рішення

Щітка для підлоги 
не працює

1. Щітка для підлоги заплутана волоссям, 
волокнами або іншими довгими 
предметам; 2.Щітка використовується на 
невідповідній поверхні підлоги;

1. Зніміть заплутаність з щітки для підлоги; 
2. Перевстановіть щітку і спробуйте 
прибрати на іншому покритті.

Двигун не 
обертається

1. Низький рівень заряду батареї.2. 
Контейнер  для пилу переповнений;  3. 
Висока температура внаслідок тривалої 
тривалої роботи;

1. Підзарядка приладу; 2. Очистіть 
пилозбірник, 3. Перезапустіть пилосос 
після відпочинку та охолодження.

Низька потужність 
всмоктування

1.Заблокований фільтр; 2. Заблокований 
повітрязабірник підлогової щітки
3. Шматочки паперу або плюшеві волокна 
заблокували металеву сітку;
4. Труба, що з'єднує пилозбірник з 
основним пристроєм заблокований.

1. Промийте або замініть картридж фільтра: 
2. Очистіть сміття, прикріплене до 
турбо-щітки для підлоги; 3. Регулярно 
перевіряйте металеву сітку на забруднення 
сміттям 4. Регулярно перевіряйте наявність 
відходів всередині повітряної труби між 
контейнером для пилу та основним. 

Індикатор не 
світиться під час 

1. Адаптер неправильно вставлений в 
гніздо. 2. Температура батареї занадто 
висока

1. Перевірте, чи адаптер підключений 
належним чином. 2. Перед зарядкою 
зачекайте, поки акумулятор охолоне.

Увага: Якщо у вас трапилися інші несправності, для яких потрібні професійні інструменти, щоб уникнути 
небезпеки, пристрій повинен бути відремонтованим або заміненим виробником або сервісним центром.

Зарядка пристрою.
1. Заряджайте  пристрій за допомогою звичайної розетки.
Примітка: Блимаючий синій індикатор означає, що триває зарядка; постійно горить синій індикатор - означає, що 
зарядка завершена; якщо індикатор не світиться, це означає, що пристрій не заряджається.
2. Зарядіть зарядну базу (потрібно додатково придбати зарядну базу) 
Примітка: вийміть акумулятор з основного пристрою та вставте його в зарядну базу, як показано на малюнку. Під 
час заряджання блиматиме синій індикатор. Після завершення зарядки індикатор буде постійно світитися. Якщо 
індикатор не світиться, це означає, що пристрій не заряджається.

Заходи безпеки при використанні джерел живлення

1. Під час підзарядки пилосос буде в режимі очікування і не може використовуватися для роботи, 
2. Використаний акумулятор слід безпечно  утилізувати. Не викидайте пристрій з побутовими відходами.
3. Не використовуйте адаптери, крім зазначених, для підзарядки пилососа; 4. Не використовуйте адаптери, що 
призначені  для іншої побутової техніки.



Компоненти пристрою.
Відкрийте упаковку, вийміть з упаковки пінопластове ущільнення, всі аксесуари та пилосос, зніміть поліетиленовий 
пакет та збережіть їх для подальшого обслуговування та ремонту.

Корпус

Циклонний вузол

Тримач аксесуарів

М’яка щітка

Адаптер

Циклонний фільтр

Щітка для підлоги

Щітка з резиновим покриттям 
(в залежності від комплектації)

Батарея

Пилозбірник

Електрична щітка

Гвинт

Губка фільтра

Настінний тримач (необов’язково)

Плоска зітка 2 в 1

Примітки: Зовнішній вигляд і комплектація товару можуть відрізнятися.Пріоритетну силу має реальний продукт.

Назва продукту

Параметри та характеристики товару
Відкрийте упаковку, вийміть з упаковки пінопластове ущільнення, всі аксесуари та пилосос, зніміть поліетиленовий 
пакет та збережіть їх для подальшого обслуговування та ремонту.

Портативний 
бездротовий пилосос

Модель

Ступінь вакууму 
(стандартний клас / високий клас):

Час роботи акумулятора за один заряд
(стандартний рівень / високий рівень)

Близько 35 хвилин / 10 хвилин

Робоча напруга
Номінальна
потужність

Ємність
пилозбірника

Шум Розмір продукту Час підзарядки Ємність літієвої
батареї

Матеріал виробу Зарядний струм Напруга підзарядки

a. Параметри та характеристики товару

1. Виріб має новий і модний зовнішній вигляд. Щітка для підлоги з’єднана з основним пристроєм  трубкою з 
алюмінієвого сплаву, яка демонструє чудову текстуру. 
2. Бездротова та легка конструкція, проста та зручна у використанні, уникайте частих переплутань проводів, 
заміни розеток та інших проблем. 3. Безщіточний вакуумний двигун потужністю 250 Вт з високою потужністю та 
високою ефективністю. 
4. М'яка валикова щітка розроблена з можливістю обертання на  360 ° з ефектам антизаплутуванням та 
антистатичною поверхнею для кращого ефекту очищення.
 5. Легке розбирання та складання, перемикання між режимом штовхача / ручним режимом; знімна щітка для 
підлоги, що дозволяє оснащувати основний пристрій іншими аксесуарами для багатофункціонального 
використання.
 6. Пилозбірник оснащений вбудованою структурою циклонного фільтра для блокування пилу та запобігання 
зворотному потоку, його можна виймати та промивати водою для повторного використання. 
7. Поворотна щітка для підлоги, зручна для очищення кутів, дна меблів дозволяє користувачеві прибирати всю 
кімнату без сліпих зон.

b. Характеристика товару



Інструкція з експлуатації
 

1. Переконайтесь, що контейнер для пилу цілий та встановлений на місце. 
2. Помістіть акумулятор у гніздо для акумулятора у напрямку, показаному на малюнку, і переконайтеся, що він 
вставлений належним чином.

3. З'єднайте трубку з роз'ємом у всмоктуючому отворі основного пристрою.
4. М'яка валикова щітка: підходить для чищення та полірування плитки, дерев'яної підлоги та подібних покриттів, 
але не рекомендується для чищення килимів. Щітка з резиновим покриттям: підходить для плитки, дерев'яної 
підлоги, короткого ворсу та подібних місць; ви можете обирати відповідні аксесуари для прибирання в залежності 
від ваших потреб. Щоб замінити роликову щітку, просто натисніть кнопку відпускання у напрямку, показаному на 
малюнку, і замініть роликову щітку на будь-який інший аксесуар.Після встановлення вставте щітку для підлоги в 
основний пристрій  у вказаному напрямку та переконайтесь, що він вставлений належним чином.

5.Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пилосос. Лампа підсвічування щітки для підлоги засвітиться, а пилосос почне 
працювати в стандартному режимі. Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб увійти в режим інтенсивного всмоктування; 
натискання кнопки в втретє відключить живлення приладу. перемикання режиму здійснюється натисканням кнопки.
6. Виберіть відповідний аксесуар у  відповідності до ваших потреб, вставте його у напрямку, показаному на малюнку,  
з'єднайте основной пристрій з  насадкою та переконайтеся, що він надійно закріплений. Натисніть кнопку живлення та 
запустіть прилад, розпочинайте прибирання.

Обертальна щітка з 
м'яким ворсом

Кнопка впуску 
валикової щітки

Щітка з резиновим 
покриттям

7. Натисніть кнопку, як показано на малюнку, щоб відкрити кришку контейнера для пилу та витрусіть пил. 
8. Після використання поставте пилосос біля стіни або вставте його в настінний тримач у напрямку, показаному 
на малюнку.

Установка і використання підвісного кріплення
Установка за допомогою настіної накліпки
1. Відірвати захисну плівку настінної наліпки на задній частині підвісного кріплення.
2. Правильно поставити підвісне кріплення в напрямку, показаному на малюнку, і приклеїти його до стіни на 
відстані близько 84 см від землі, і перевірити, щоб настінна накліпка була надійно приклеєна до стіни.

Примітка: Такий спосіб підходить тільки для поверхні цегляної стіни. Потрібно, що поверхня стіни була рівною і 
гладкою. Такий спосіб не підходить для поверхні яка відшаровується стіни і поверхні брудної стіни. Перед 
установкою слід зберегти поверхню стіни чистою без пилу, сторонніх предметів і т.д. 

Гвинтове кріплення
Очищення  пилозбірника та фільтру
1. Просверліть на стіні два отвори із зовнішнім діаметром близько 5 мм на рівні приблизно 90 см над підлогою у  
вказаному напрямку, з інтервалом, еквівалентним двом отворам на величину пальця.
2. Установіть подовжувальну трубку в відповідне положення на стіні для її зберігання.

3. Розмістіть тримач на стіні у відповідні отвори, закрутіть гвинти, щоб зафіксувати тримач
Увага: Слід уникати поверхні стін, яка може відшаровуватися або забруднюватися. Перед монтажем переконай-
теся, що поверхня стіни чиста, без пилу та бруду. Тримач  використовується лише для утримання пилососу біля 



Очищення  пилозбірника та фільтру
1. Поверніть пилозбірник у вказаному напрямку, доки стрілка трикутника не буде спрямована до позначки  (Мал.), і 
вийміть пилозбірник. 
2. Натисніть кнопку у вказаному напрямку, відкрийте кришку контейнера для пилу та очистіть сміття.

Очищення та обслуговування

3. Вийміть губку фільтра та циклонний фільтр, потягнувши у вказаному напрямку, та очистіть пил. 
4. Після очищення його можна промити водою. Після повного  висихання  його можна використовувати знову.

Заміна та очищення щітки
1. Натисніть (в напрямку, зазначеному на малюнку) кнопку зняття щітки для її заміни.
2. Після зняття роликового щітки вичистіть з неї волосся, шерсть і волокна.

Примітка: Рекомендується перевіряти щітку на наявність заплутаного волосся після кожного використання, і 
негайно видаляти його, за його наявності, щоб не перешкоджати нормальному використанню пристрою.

Стан індикатора

Синій індикатор блимає з 
інтервалом в 1 сек

Триває зарядка акумулятора

Постійно світиться синій Пилосос працює та повністю заряджений

Синій індикатор блимає  з 
інтервалом в 1 с  а потім  гасне Акумулятор майже розряджений

Синій індикатор блимає протягом 
3 секунд

Кнопка живлення не буде натискатися якщо пристрій буде майже або повністю 
розрядженим.

Порт для підзарядки

Кнопка живлення / кнопка перемикання

Індикатор відсотка заряду 
акумулятора / індикатор стану

Кнопка відпуску

Металева труба

Кнопка відпуску

Лампа освітлення

Пилозбірник

Кнопка відпуску

Щітка для підлоги

Кнопка для зняття 
роликової щітки

М'яка валикова 
щітка

Обертальна щітка з 
м'яким ворсом

Кнопка впуску 
валикової щітки

Щітка з резиновим 
покриттям



Deerma Аккумуляторный пылесос

Инструкция по эксплуатации ручного беспроводного пылесоса

постоянное мощное всасывание помогает убирать пыль
отлично подходит для быстрой и гибкой уборки мелкой пыли в каждом углу

эффективно удерживает пыль без обратного потока, чтобы обеспечить вам чистую жилую площадь

DEM-VC40

Благодарим вас за покупку данной продукции. Внимательно прочитайте 
инструкцию перед использованием для обеспечения вашей безопасности. 

Продукция Deerma принесет вам и вашей семье веселую и приятную жизнь!  

RU



Сведения о бренде
Deerma Appliances - это компания по производству электрооборудования, основанная 
Foshan Flying Fish E-Commerce Co, Ltd. и ее совместным предприятием, которое 
инвестируется несколькими брендами в дельте Жемчужной реки. Компания использует 
онлайн каналы в качестве ядра, чтобы предоставить онлайн-пользователям по всей 
стране модную, креативную и экономичную домашнюю технику.

Сущность бренда Deerma - стремление пользователя к качественной жизни. Наш 
основной канал продаж - это онлайн-канал, и наши продукты это в основном мелкая 
бытовая техника, в том числе увлажнитель, очиститель воздуха, пылесос, сушилка, утюг, 
электрическая духовка и т. д. В ближайшем будущем, мы будем развивать больше 
категорий продуктов. Техника Deerma хорошо продается по всей стране, и охватывает 
торговые площади более 10 стран и регионов мира. Это позволяет большему 
количеству семей наслаждаться жизнью еще больше.

Мало того, что устройство имеет лаконичный и модный дизайн и отличное качество, 
Deerma более строго контролирует производство, продажи, послепродажное 
обслуживание и другие связи, а также обеспечение защиты окружающей среды и 
качества продукции, чтобы предоставить всем семьям качественные и здоровые 
электроприборы.

С помощью концепции «прагматичного беспроигрышного добросовестного 
сотрудничества» мы будем укреплять стратегическое сотрудничество с партнерами и 
объединять ресурсы преимущества, чтобы создать ведущий национальный 
художественный бренд электроприборов.

Сведения о бренде
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Предупреждение
1. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, или же в случае отсутствие опыта и знаний, если они не получили инструкций по 
использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
2. Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.
3. Устройство можно использовать только с блоком питания: GQ30A-180050-AG, поставляемым с прибором.
4. Этот прибор содержит батареи, которые могут быть заменены только квалифицированными специалистами.
5. Для зарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, входящий в комплект поставки этого устройства.
6. Съемный блок питания: GQ80A-270100-AG.

Меры предосторожности
Хранение:
1. Обращайтесь с пылесосом осторожно во время использования и избегайте ударов;
2. Не размещайте пылесос возле источника огня или других горячих мест;
3. Не используйте и не храните пылесос в крайне неблагоприятных условиях, например при экстремальных температурах. 
Рекомендуется использовать в помещении при температуре окружающей среды 0-35 ° C и хранить в сухом прохладном 
месте;
4. При длительном хранении устройства без использования рекомендуется подзаряжать его каждые три месяца.
Перед использованием:
1. Перед зарядкой убедитесь, что кабель адаптера не поврежден.
2. После длительного хранения полностью зарядите аккумулятор перед использованием;
3. Убедитесь, что фильтрующий элемент находится на месте при первом использовании пылесоса или при замене 
фильтрующего элемента на новый, который должен быть указанного типа.

Во время использования:
1. Не используйте пылесос в присутствии горючего или взрывоопасного газа.
2. Не используйте пылесос для сбора моющих средств, керосина, стеклянного шлака, игл, воды, пыли, сточных вод, спичек и 
т. д.
3. Не используйте пылесос для поглощения микрочастиц, таких как цемент, гипсовый порошок, порошок для стен или 
крупных предметов, таких как игрушки и комки бумаги, которые могут вызвать неисправность устройства.
4. При использовании пылесоса будьте осторожны, чтобы не заблокировать всасывающее отверстие и не препятствовать 
вращению напольной щетки, что может вызвать короткое замыкание.
5. Не используйте пылесос для поглощения воды или других жидкостей, а также не используйте воду для мытья пылесоса, так 
как это может вызвать короткое замыкание.
6. Если вы заметили плохую работу напольной щетки во время использования, сначала выключите питание и немедленно 
проверьте, не запуталась ли щетка с волосами или другими длинными волокнами, в таком случае немедленно очистите их.
7. Если устройство полностью заряжено, но не может работать, его необходимо отправить в назначенный сервисный центр 
для проверки и ремонта. Не разбирайте устройство самостоятельно.
8. Категорически запрещается пользоваться пылесосом без пылесборника.
9. Не позволяйте маленьким детям или людям с физическими или умственными недостатками пользоваться пылесосом.
10. Перед утилизацией аккумулятор необходимо вынуть из устройства.
11. Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить устройство.
12. Аккумулятор следует утилизировать безопасно.

Очистка и техническое обслуживание
1. Для очистки пылесоса используйте сухую ткань; не используйте химические растворители, такие как бензин, спирт, 
разбавитель лака и т.д., которые могут вызвать растрескивание или обесцвечивание корпуса.
2. Выключите питание перед чисткой пылесоса.
3. Своевременно удаляйте излишки мусора, накопившиеся в пылесборнике, чтобы обеспечить беспрепятственную 
вентиляцию и избежать снижения силы всасывания или перегрева двигателя;
4. Рекомендуется заменять картридж фильтра каждые три месяца или чаще в случае необходимости, если устройство 
используется часто, в зависимости от фактической ситуации.

Анализ и устранение неисправностей

Проблема Возможные причины Исправление проблем

Напольная щетка 
не вращается

1. Удалите запутанные волосы и другие 
волокна со щетки.  2. Снимите роликовую 
щетку из углеродного волокна и измените 
среду использования;

Двигатель не 
вращается

1. Зарядите батарею; 2. Очистите 
пылесборник; 3. Перезагрузите после 
отдыха и охлаждения;

Низкая сила 
всасывания

1. Картридж фильтра полностью заполнен 
пылью; 2. Засорен воздухозаборник 
напольной щетки или щетка застряла во 
вращении; 3. Клочки бумаги или 
плюшевые волокна заблокировали 
металлическую сетку; 4. Забита 
воздушная труба, соединяющая 
пылесборник с основной рамой;

1. Промойте или замените установочный 
картридж; 2. Уберите мусор, прилипший к 
напольной щетке. 3. Регулярно проверяйте 
металлическую сетку на предмет 
засорения мусором; 4. Регулярно 
проверяйте наличие отходов внутри 
воздушной трубы между контейнером и 
основной рамой.

Индикатор не горит 
или не мигает во 
время зарядки

1. Проверьте правильность подключения 
адаптера. 2. Перед зарядкой дождитесь, 
пока аккумулятор остынет.

Примечание. Если пылесос не работает должным образом, попробуйте устранить неполадки в соответствии с 
приведенными выше инструкциями или обратитесь в нашу службу поддержки клиентов в кратчайшие сроки.

Способ зарядки
1. Зарядите при подключенной основной раме.
Примечание. Мигающий синий индикатор означает, что идет подзарядка; если постоянно горит синий 
индикатор это означает, что зарядка завершена; если индикатор не горит, это означает, что зарядка не 
удалась. 
2. Зарядка с помощью подставки для зарядки (требуется приобретение дополнительной подставки для 
зарядки).
Примечание: выньте аккумулятор из основной рамы и вставьте его в подставку для зарядки, как показано на 
рисунке. Во время зарядки синий индикатор будет мигать. Когда зарядка завершится, индикатор будет гореть 
постоянно. Если индикатор не горит, значит перезарядка не удалась. (Fig.½ - Рис.½)

Меры предосторожности при использовании источника питания
1. Во время зарядки пылесос находится в режиме ожидания и не может использоваться для нормальной работы.
2. Использованный батарейный блок следует безопасно утилизировать, а не выбрасывать с бытовыми отходами;
3. Не используйте для зарядки пылесоса адаптеры, отличные от указанных;
4. Не используйте переходники, поставляемые с другой бытовой техникой.

1. В напольную щетку запутались 
волосы, волокна или другие длинные 
загрязнения; 2. Мягкая бархатная 
роликовая щетка используется на 
неподходящей поверхности пола

1. Низкий заряд батареи;
2. Пылесборник заполнен;
3. Высокая температура из-за слишком 
долгой непрерывной работы;

1. Адаптер неправильно вставлен
2. Температура аккумулятора слишком 
высокая



Детали устройства
Схема и сборка деталей устройства
Распакуйте упаковку и проверьте, не повреждена ли какая-либо внутренняя часть. Если да, обратитесь в сервисный 
центр. Детали устройства включают в себя:

Корпус

Циклонный агрегат

Держатель аксессуаров

Мягкая щетка

Адаптер

Циклонный фильтр

Щетка для пола

Роликовая щетка из 
углеродного волокна 
(дополнительно)

Батарея

Пылесборник

Электростатическая 
щетка

Винт

Губка фильтра

Настенный держатель (необязательно) 

Длинная плоская всасывающая 
насадка 2-в-1

Примечания: Вышеуказанная конфигурация аксессуаров продукта может отличаться от фактической покупки. Конфигурация 
при фактической покупке имеет преимущественную силу.

Название устройства

Ручной беспроводной 
пылесос

Модель

Степень вакуума
(стандартный / высокий)

Время работы батареи на одной 
подзарядке

Около 35 минут / 10 минут

Рабочее напряжение
Номинальная 

мощность
Емкость 

пылесборника

Шум Размер устройства Время зарядки Емкость литиевой 
батареи

Материал изделия Зарядный ток

Технические параметры устройства
Параметры и характеристики устройства

а. Параметры устройства

1. Товар имеет новый и модный внешний вид. Напольная щетка соединена с основной рамой трубкой из 
алюминиевого сплава, которая обеспечивает превосходную текстуру.
2. Беспроводная и легкая конструкция, простая и удобная в использовании, позволяет избежать частого 
запутывания проводов, замены гнезда и других проблем.
3. Бесщеточный вакуумный двигатель мощностью 250 Вт с высокой мощностью и высокой эффективностью.
4. Мягкая бархатная роликовая щетка разработана с защитой от спутывания на 360 ° и антистатической 
поверхностью для лучшего эффекта очищения.
5. Гибкая разборка и сборка, переключение между ручным режимом / непосредственно ручным режимом; 
съемный узел напольной щетки, позволяющий оснастить основную раму другими аксессуарами для 
многофункционального использования.
6. Пылесборник оснащен встроенной структурой циклонного фильтра для блокировки пыли и 
предотвращения обратного потока; его можно снять и промыть водой для циклического использования.
7. Многоугольная вращающаяся напольная щетка глубоко проникает в углы и под мебель, улучшает 
пользовательский интерфейс, способна очистить всю комнату без слепых пятен.

b. Характеристика устройства

Зарядное 
напряжение



Инструкция по эксплуатации
1. Убедитесь, что пылесборник не поврежден и установлен на место.
2. Поместите аккумулятор в отсек для аккумулятора в направлении, показанном на рисунке, и убедитесь, 
что он на месте. (Fig.½ - Рис.½)

3. Вставьте узел форсунки в стыковочное положение основной рамы, как показано на рисунке, и убедитесь, что 
он находится на месте. 4. Мягкая бархатная роликовая щетка: подходит для чистки и полировки напольной 
плитки, деревянных полов и аналогичных поверхностей, но не рекомендуется для чистки ковра. Угольная 
роликовая щетка (функции): подходит для напольной плитки, досок, ковров с коротким ворсом и других 
подобных поверхностей; подходящую роликовую щетку следует выбирать в соответствии с реальной 
потребностью. Чтобы заменить роликовую щетку, просто потяните за кнопку разблокировки в направлении, 
показанном на рисунке, и роликовая щетка может быть снята, а подходящий тип насадки может быть повторно 
установлен. После установки вставьте узел напольной щетки в стыковочное положение узла насадки в 
показанном направлении и убедитесь, что установка находится на месте. (Fig.3/4 - Рис.3/4)

5. Нажмите на кнопку питания, чтобы запустить пылесос. Загорится лампа освещения напольной щетки, и пылесос 
начнет работать в стандартном режиме. Снова нажмите на кнопку питания, чтобы войти в режим мощного всасывания. 
Нажмите на кнопку питания в третий раз, чтобы выключиться. Нажмите на кнопку еще раз, и три режима будут 
переключаться указанным выше образом. 6. Выберите подходящий аксессуар (дополнительный) в соответствии с 
реальной потребностью, вставьте его в направлении, показанном на рисунке, в положение стыковки основной рамы 
или узла форсунки и убедитесь, что он надежно закреплен. Нажмите на кнопку питания и запустите устройство, чтобы 
достичь желаемой функции. (Fig.5/6 - Рис.5/6)

Мягкая бархатная 
роликовая щетка 

Кнопка 
разблокировки 
роликовой щетки 

Роликовая щетка 
из углеродного 
волокна 
(дополнительно) 

7. Нажмите на кнопку разблокировки пылесборника, как показано на рисунке, чтобы открыть крышку 
пылесборника и выбросить пыль.
8. Приставьте пылесос к стене или зацепите за кулак (по желанию) в указанном направлении после 
использования. (Fig.7/8 - Рис.7/8)

Установка и использование поворотного кулака
Крепление к стене
1. Снимите защитную пленку клейкой поверхности с тыльной стороны поворотного кулака.
2. Расположите кулак в вертикальном положении в показанном направлении и прикрепите его к стене на 
высоте около 84 см над землей. Убедитесь, что клейкая поверхность надежно прикреплена к стене. (Fig.½ - 
Рис.½)

Внимание: этот вариант подходит только для поверхности стены из керамической плитки. Он требует ровной и гладкой 
поверхности и не может использоваться на поверхности, которая может отслаиваться, или на грязной поверхности. Перед 
установкой убедитесь, что поверхность стены чистая, без пыли и загрязнений. Величина поворотного кулака используется только 
для облегчения размещения пылесоса у стены и не может выдержать вес всего устройства.

Крепление на винтах
1. Просверлите два отверстия с внешним диаметром около 5 мм на высоте около 90 см над землей в стене в 
указанном направлении с интервалом, эквивалентным интервалу между двумя резьбовыми отверстиями на 
уровне поворотного кулака.
2. Вставьте расширительную трубку в соответствующее место на стене для сверления отверстий.

3. Приложите поворотный кулак к стене, совместив отверстия; вбейте винты, чтобы зафиксировать поворотный 
кулак. (Fig.1/2/3- Рис.1/2/3)



1. Поверните пылесборник в указанном направлении, пока треугольная стрелка не укажет на “графический 
символ - замок разблокировки”, и снимите пылесборник.
2. Нажмите на кнопку      в показанном направлении, откройте крышку пылесборника и удалите мусор. 
(Fig.½ - Рис.½ - шаг 1, шаг 2)

Очистка и обслуживание
Снятие, очистка и установка пылесборника

3.  Снимите губку фильтра и циклонную систему, потянув в показанном направлении, и удалите пыль внутри.
4.  После очистки пылесборник можно мыть водой, но перед  использованием необходимо высушить. 
(Fig.3/4- Рис.3/4)

Замена и очистка роликовых щеток
1. Потяните за кнопку освобождения роликовой щетки вниз, как показано на рисунке, чтобы снять 
имеющуюся роликовую щетку и заменить ее на другую.
2. После снятия роликовой щетки очистите волосы и волокнистый материал на поверхности роликовой 
щетки, после чего ее можно будет использовать повторно. (Fig.½ - Рис.½)

Примечание. Рекомендуется проверять, не запутана ли поверхность роликовой щетки волосами и 
волокнами после каждого использования, и сразу же удалять их, если таковые имеются, чтобы не мешать 
нормальному использованию.

Состояние индикатора

Синий свет мигает с интервалом в 1 с Идет подзарядка аккумулятора

Синий свет горит постоянно Пылесос работает или аккумулятор полностью заряжен.

Синий свет мигает с интервалом в 1 с и 
гаснет до тех пор, пока он не будет 
отключен

Аккумулятор почти разряжен

Синий свет мигает с частотой 3 Гц в 
течение 3 секунд

Нажатие на кнопку питания без подзарядки t означает, что устройство почти 
разряжено или полностью разряжено.

Порт зарядки

Кнопка включения / кнопка переключения 
режимов
Индикатор заряда батареи / индикатор 
состояния

Кнопка разблокировки

Металлическая труба

Кнопка разблокировки

Лампа освещения

Пылесборник

Кнопка открытия

Мягкая бархатная роликовая 
щетка

Кнопка разблокировки 
роликовой щетки 

М'яка валикова 
щітка

Мягкая бархатная 
роликовая щетка 

Кнопка разблокировки 
роликовой щетк 

Роликовая щетка 
из углеродного 
волокна 
(дополнительно)
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